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B ra s i l

Educação Atento à onda de fusões e aquisições no ensino superior privado, governo busca melhorar fiscalização

MEC e Cade unem-se na regulação universitária
LUIS USHIROBIRA/VALOR

Para Mercadante, movimento acelerado de fusões e aquisições no ensino superior privado tem implicação pedagógica

Luciano Máximo
De São Paulo

Prestes a completar um ano à
frente do Ministério da Educação
(MEC) em janeiro de 2013, Aloizio
Mercadante só começou a deixar
as marcas de sua gestão nos últi-
mos meses. De julho para cá ele
passou a apoiar o uso dos futuros
royalties do petróleo para elevar o
gasto público no setor de 5% para
10% do Produto Interno Bruto
(PIB), lançou a lei de cotas raciais e
socioeconômicas para o acesso às
universidades federais públicas e a
campanha para melhorar a alfabe-
tização infantil no país. Além dis-
so, Mercadante convocou a União
Nacional dos Estudantes (UNE) e
uma dezena de movimentos so-
ciais, tradicionais defensores de
uma “educação pública, gratuita e
de qualidade”, para ampliar a re-
gulação estatal do mercado de en-
sino superior privado.

Impulsionada por grandes
grupos, alguns financiados por
fundos de investimento, a educa-
ção superior particular vive há
anos forte expansão, contabiliza
mais de 200 negociações de fu-
sões e aquisições e reúne as mais
rentáveis empresas na bolsa de
valores brasileira. Diante desse
cenário, Mercadante conta com
ajuda dos movimentos sociais
para pressionar o Congresso a
aprovar um projeto que tramita
em regime de urgência: a criação
do Instituto Nacional de Supervi-
são e Avaliação da Educação Su-
perior (Insaes), nova autarquia
do MEC com mais de 500 funcio-
nários para dar mais agilidade
nas análises de abertura e fecha-
mentos de instituições e cursos.
Em outra frente, o MEC fechou
recentemente parceria com o
Conselho de Administração de
Defesa Econômico (Cade) para
ter mais controle nos processos
de compra e venda de institui-
ções de ensino superior.

Em encontro com representan-
tes de movimentos estudantis há
duas semanas, Mercadante pediu
apoio para a criação do Insaes e
manifestou preocupação com as
fusões das universidades particu-
lares. “Estamos tendo processos de
fusão muito acelerados, temos ins-
tituições com mais de 500 mil ma-
trículas. Isso tem implicação no
processo pedagógico, exige aten-
ção do MEC”, afirmou Mercadante.

Yuri Pires, dirigente da UNE, dis-
se ao ministro que a entidade é
contra o atual movimento de con-
centração no setor. “Aglutinar vá-
rias universidades na mão de ape-
nas um grupo educacional preju-
dica a qualidade drasticamente.
Em São Paulo, estudantes recla-
mam da troca de professores com
alta titulação e salários altos por
outros menos preparados, dimi-
nuição da carga horária das aulas.
Esses grupos também acabam
com bolsas e não destinam nenhu-
ma verba para pesquisa.”

Para minimizar polêmicas, o se-
cretário de regulação de ensino su-
perior do MEC, Jorge Messias, afir-
mou que a parceria entre o minis-
tério e o Cade é um passo para evi-
tar autorizações de fusões e aquisi-
ções que resultem em prejuízo à
qualidade do ensino. “O MEC já es-
tá atuando com bastante atenção a
esse respeito, tanto é que temos
um acordo de cooperação técnica
na perspectiva de dotar o Cade de
todas as informações necessárias
para o plano concorrencial. Nesse
aspecto estamos atentos para zelar
pela qualidade”, disse Messias.

O conselheiro do Cade Elvino
de Carvalho Mendonça contou
que desde o fim do ano passado
as análises dos casos de aquisi-
ções no setor educacional feitas
pelo órgão ficaram mais porme-
norizadas. “Até 2011 nossas aná-
lises consideravam como produ-
to apenas a instituição e como
mercado geográfico relevante, o
Estado de atuação. No meu últi-
mo voto, olhei como produto o
curso oferecido e a região esco-
lar ”, explicou Mendonça.

Ele complementa que a mudan-
ça não significa “apertar o cerco”
aos movimentos de concentração.
No novo formato de análise do Ca-
de, a incidência concorrencial é até
menor, pois o local de atuação da
instituição envolvida na aquisição
é mais limitado “à área de influên-
cia escolar”. “Fusões e aquisições

são naturais. Há uma grande de-
manda reprimida por educação e
o mercado de ensino superior pri-
vado é dinâmico, se comporta co-
mo qualquer outro conforme as
oportunidades”, diz Carvalho.

De acordo com reportagem
publicada pelo Va l o r em junho
deste ano, com a entrada dos
fundos de investimento para tur-
binar os caixas das universidades
privadas, a consultoria Hoper fez
levantamento que dá conta de
200 processos de fusão e aquisi-
ção no ensino superior privado
do Brasil. Uma das maiores nego-
ciações foi a compra da Uniassel-
vi, universidade de Santa Catari-
na com mais de 70 mil alunos,
pelo grupo Kroton, numa opera-
ção de mais de R$ 500 milhões
realizada no meio deste ano. A
Kroton é justamente a empresa
que teve uma das maiores renta-
bilidades na Bovespa entre janei-
ro e novembro, com valorização
de cerca de 130% de suas ações.

“A tendência é de continuida-
de desse movimento, porque es-
tamos falando de um setor muito
fragmentado, com empresas pe-
quenas e cheias de problemas.

Percebemos as novas ações do
governo como um meio para dar
mais celeridade aos processos,
afinal é uma demanda que o Es-
tado não consegue atender com
as universidades públicas”, avalia
a equipe de análise de investi-
mento da corretora C o i nv a l o r e s .

O ministro Aloizio Mercadante
pondera que o MEC precisa de
uma estrutura maior para cumprir
seu papel de regulador com mais
agilidade e também com mais ri-
gor. “Temos demanda de abertura
de cursos que não conseguimos
atender na velocidade que deve-
ríamos. Devemos fazer uma análi-
se da infraestrutura, da carreira
docente, da estrutura didática e de
outros compromissos necessários
para garantir a qualidade de ensi-
no. Também precisamos de mais
agilidade para tomar medidas dis-
ciplinares quando elas são indis-
pensáveis. É evidente que nossa ex-
pectativa é aumentar a oferta de
matrículas, mas às vezes elas [me-
didas disciplinares] são necessá-
rias”, disse Mercadante.

A reportagem tentou ouvir as
grandes redes particulares de ensi-
no do país, mas não teve resposta.

Nova tábua de mortalidade melhora aposentadoria
Diogo Martins
e Marta Watanabe
Do Rio e de São Paulo

A nova tábua de mortalidade
para 2011, divulgada ontem pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), terá efeito bené-
fico a quem pretende se aposentar
a partir de dezembro até novem-
bro de 2013. Apesar de indicar au-
mento da esperança de vida ao
nascer do brasileiro, a tábua indica
redução da expectativa para quem
tem hoje 55 anos ou mais. O efeito
prático disso na aposentadoria pa-
ra quem tem acima de 55 anos ho-
je é o aumento do fator previden-
ciário e, consequentemente, do va-
lor a receber de aposentadoria.

A elevação do benefício a rece-
ber é pequena, mas é a primeira
vez em dez anos que a tábua de
mortalidade tem efeito benéfico
para as aposentadorias. Newton

Conde, da Conde Consultoria
Atuarial, diz que na última década,
a tábua mostrou, a cada ano, au-
mento médio de 40 dias na expec-
tativa de vida, o que fazia o valor da
aposentadoria ficar menor.

Segundo cálculo da Conde Con-
sultoria, a tábua de mortalidade
para 2011, divulgada ontem pelo
IBGE, a expectativa de vida de
quem tem entre 41 anos e 80 anos
teve redução média de 83 dias. A
nova tábua vale para o cálculo do
benefício a ser solicitado a partir
de dezembro.

Segundo cálculos da Conde, um
homem de 57 anos de idade com
37 anos de tempo de contribuição,
com salário mensal de base de R$ 1
mil, por exemplo, que entrar com
o pedido de aposentadoria até fim
de novembro receberá R$ 818,81
de benefício mensal. Nas mesmas
condições, se a aposentadoria for
solicitada a partir de dezembro até

novembro do ano que vem, o be-
nefício será de R$ 822,29. “É um
ganho pequeno, mas pelo menos
não há redução de valor”, diz Con-
de. Nos anos anteriores a expecta-
tiva de vida medida pelo IBGE au-
mentou para a maior parte das fai-
xas etárias porque era feita com
base em estimativas. Isso provocou
redução do valor das novas apo-
sentadorias. Este ano houve redu-
ção na faixa acima dos 55 anos
porque os dados foram “corrigi -
dos” ao incorporar o levantamen-
to do censo demográfico de 2010.

A nova tábua de mortalidade
mostra que, no ano passado, a es-
perança de vida ao nascer no Brasil
era de 74 anos e 29 dias, alta de três
meses e 22 dias em relação a 2010,
e crescimento de três anos, sete
meses e 24 dias em relação a 2000.

“Foi um acréscimo pequeno em
relação a 2010, mas grande em re-
lação a 2000”, afirma o gerente da

coordenação de população e indi-
cadores sociais do IBGE, Fernando
Albuquerque. “São fatores como
aumento da renda, melhora na
educação e no saneamento básico,
que, juntos, explicam o aumento
na expectativa de vida da popula-
ção brasileira”, disse ele.

Entre os sexos, o aumento na ex-
pectativa de vida foi maior para os
homens, no período 2000-2011,
com alta de 3,8 anos. Já as mulhe-
res tiveram um ganho de 3,4 anos,
no mesmo período. Apesar disso,
em 2011, um recém-nascido do se-
xo masculino tinha a expectativa
de viver 70,6 anos, abaixo dos 77,7
anos esperados para uma criança
do sexo feminino. “Os ganhos
maiores na população masculina
se devem a uma queda da mortali-
dade por violência, na faixa de
adultos jovens. A mortalidade
masculina sempre foi superior à
f e m i n i n a”, afirmou Albuquerque.

IGP-M cai
0,03% e ciclo
de deflação
se encerra
Arícia Martins
De São Paulo

A deflação de 0,03% do Índice
Geral de Preços – Mercado (IGP-M)
em novembro foi reflexo de um úl-
timo ajuste após forte escalada dos
produtos agropecuários, mas o ci-
clo de correção já se esgotou e tudo
indica que, daqui para frente, os
IGPs sairão do patamar negativo. A
avaliação é de Salomão Quadros,
da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em outubro, o IGP-M havia su-
bido 0,02%. Embora os resulta-
dos finais tenham sido bastante
parecidos — com peso de 60% no
IGP-M, o Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo (IPA) também ficou
praticamente estável, ao regis-
trar queda de 0,19%, ante retra-
ção de 0,20% no mês passado —
Quadros ponderou que os com-
ponentes da inflação no atacado
mostraram mudança significati-
va e reforçam que o período de
deflações ficou para trás.

Para o economista, essa expecta-
tiva é confirmada pela reversão na
trajetória das matérias-primas
brutas agropecuárias, que deixa-
ram contração de 0,39% para alta
de 0,07% entre outubro e novem-
bro, puxadas pelo milho (menos
3,87% para 4,11%) e pela soja, que
teve deflação diminuída de 6,5%
para 3,5%. “As matérias-primas
agropecuárias haviam subido
muito por efeito do choque, de-
pois caíram para ajustar os preços
e isso já acabou. Não havendo mais
um fator primário causador de de-
flação em dezembro, a tendência é
que ela desapareça”, diz Quadros.

Nos bens finais, cuja taxa ce-
deu 0,5% em novembro e expli-
cou 0,18 ponto percentual do re-
cuo do IPA, o coordenador tam-
bém espera que os preços parem
de cair no próximo mês, em res-
posta à estabilidade que as maté-
rias-primas devem mostrar da-
qui em diante. Neste mês, a des-
compressão dos bens finais foi
puxada pelos alimentos proces-
sados, que, depois de subirem
0,74% em outubro, recuaram
0,79% na medição atual.

Com participação de 30% no
IGP-M, o Índice de Preços ao Con-
sumidor – Mercado (IPC-M) ce-
deu de 0,58% para 0,33% entre
outubro e novembro, puxado
principalmente pelo grupo ali-
mentação, que refletiu a perda
de fôlego observada no atacado e
passou de 1,08% para 0,08%. Essa
variação, segundo Quadros, foi
responsável por 0,24 ponto per-
centual do IPC, mas, a exemplo
dos preços ao produtor, também
não deve mais ser observada.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A5.




